
Protokół ze spotkania Rady Rodziców SP nr 26 z dnia 18.03.2015 

Na zebraniu RR, na którym była obecna również Pani Dyrektor oraz wice-Dyrektor 

zostały omówione tematy przedstawione poniżej: 

 

1. Rolety 

- zbliża się sezon letni – rolet są nie do użytku 

- została przeczytana informacja od pani Stefańskiej 

- reklamacje zostały zgłoszone do wykonawcy i miasta (ZIM) – ostatnie zgłoszenie 

było w dniu 23.09.2014 

- w świetlicy i bibliotece zostanie poruszona kwestia uchylnych okien – Pani 

Dyrektor obiecała zająć się tematem 

- przeglądy wentylacji odbyły się 19.01.2015 i odbywają się co kwartał 

- kurz na rurach wentylacyjnych – czyszczeniem zajmują się konserwatorzy i są 

czyszczone systematycznie – kontrola czystości w szkole będzie przeprowadzana co 

tydzień w losowo wybranych miejscach przez panią Dyrektor 

 

2. Ilość uczniów przewidziana w przyszłym roku szkolnym 

- zostało zaplanowane 9 klas pierwszych 

- w naszej szkole nie będzie zerówek – nie są planowane 

- będzie zmianowość w edukacji wczesnoszkolnej 

- padło zapytanie czy jest możliwość aby świetlica była otwarta od godziny 6:30 – 

tak jest taka możliwość jeśli uzbiera się chętnych 20 osób (dzieci). W czerwcu będą 

kierowane zapytania do rodziców o czas otwarcia świetlicy. 

 

3. Czy będzie rozbudowa szkoły? 

- będzie rozbudowa tylko przedszkola – dopiero po listopadzie 2015 a zakończenie 

prac 2017 

- zajęcia w gimnazjum – nie jest nic planowane, odbyła się wizyta Pani Dyrektor w 

gimnazjum, ale jedynie zapoznawcza 

 

4. Doświetlenie drogi pomiędzy Stodolną a szkołą 

- Powstał pomysł aby postawić latarnię na rogu działki należącej do szkoły tak aby 

oświetlała drogę dla dzieci od strony ulicy Stodolnej 

- obecnie szkoła nie może przeprowadzić takiej inwestycji – dopiero po listopadzie 

2015 można podjąć rozmowy 

 

5. Jak jest postrzegana RR 

- zostało przeczytane pismo wystosowane przez nauczycieli do RR z prośbą o zwrot 

prowizji za zdjęcia  

- dyskusja z Panią Dyrektor w związku z wystosowanym pismem od rady 

pedagogicznej – Pani Dyrektor wyraziła zadowolenie 

- nauczyciele nie są świadomi regulaminu RR i nie stosują się do niego pomimo 

dostępności regulaminu w sekretariacie oraz na stronie RR 

- RR ma prawo gromadzić środki i decydować o ich wydatkowaniu 

- RR bardzo chętnie przeznacza środki na nagrody dla dzieci – musi być zachowany 

standard ich przydzielania określony w regulaminie RR 

- Pani Dyrektor przekazała informację na temat gospodarowania środkami 

gromadzonymi przez RR 



- przekazana została prośba przez RR o przekazanie informacji o planowanych 

konkursach tak aby można było zaplanować wstępnie wydatki 

- Pan January przekaże wszelkie informacje do Pani Woźniak oraz prosi o spotkanie 

z Radą Pedagogiczną w celu wyjaśnienia zasad 

- Brak przekazania informacji do RR o mianach w sekretariacie oraz Dniach 

Otwartych Szkoły – prośba o przypilnowanie przekazywania takich informacji 

- zostało przeprowadzone głosowanie na temat zwiększenia kwoty bez głosowania 

potrzebnej na dofinansowanie konkursów – została ustalona kwota do 500 zł 

 

6. Zastanowienie się nad kwestią Przewodniczącego oraz Skarbnika RR w związku z 

ostatnim rokiem urzędowania obecnych – w przyszłym roku szkolnym musi nastąpić 

zmiana 

 

7. Zostanie dołożony dokładny zapis w regulaminie RR mówiący o tym, że z każdej 

klasy musi być jeden przedstawiciel do RR – jeden rodzic nie może reprezentować 

dwóch lub więcej klas. 

 

8. Stan finansów RR 

- brak prowizji za ubezpieczenie – kwestię wyjaśnia Pan January Nowosiński 

- dyskusja na temat warunków ubezpieczenia – są dostępne w sekretariacie. Prośba 

o zwrócenie szczególnej uwagi na następny rok  

- prośba aby oferty ubezpieczeniowe przygotowywać już w maju – musi to zrobić 

RR. Została wyznaczona Pani Agata Rogóż-Cichowlas do zebrania ofert. Będzie 

pozostawać w kontakcie z panią Moniką Szerszeń – Hycyna z Rady Szkoły, która 

zajmuje się brokerstwem ubezpieczeniowym 

 

9. Zostały wybrane osoby jako reprezentanci do kładu komisji w przetargu na firmę 

cateringową. Pani Dyrektor zgłosi te osoby do komisji przetargowej – przetarg na 

czerwiec 2015 

- wybrani to Magdalena Kniaź oraz Marcin Zoga 

 

10. Nasadzenia 

- Została wybrana Pani Magdalena Kniaź do zajęcia się tematem 

- został wysłany list z problemami związanymi z brakiem zacienienia terenu szkoły 

- została przekazana informacja o zatrudnieniu ogrodnika przez szkołę 

11. Poidełka 

- Zostało stworzone pismo – jest potrzeba rozmowy z Panią Dyrektor 

- są środki na to 

12. Prośba o dofinansowanie wyjazdu na „Zieloną Szkołę” dla klasy 3c 

- brak zgody 

- wyraźnie w regulaminie RR jest określone na jakie cele są dofinansowania 

13. Prośba o dofinansowanie konkursów „Najpiękniejsza pisanka” oraz „Quiz o ziemi” 

- zgoda na dofinansowanie  konkursów w kwocie 100 zł – „Pisanka” oraz 400 zł 

„Qiuz” na tydzień ekologiczny 


